
 

 
 

 رسالة وداع ومحبة
 هبان والراهباتر والكهنة والشمامسة وال نياب البطريركيّ والنو   ءخويت األساقفة األجّل إإىل 
 ،يف األردن وفلسطني واسرائيل وقربص اءواملؤمنني األعزّ  واالكلرييكيني

  
 ا. عكم مجيع  مة اهلل وشركة الروح القدس بّ حموع املسيح و سنعمة ربنا ي

 
 ت  ي  ا على املدينة املقدسة، بعد أن صل  رساليت بطريرك   أهنيت  لرسالة، وقد أكتب إليكم هذه ا

نا مجيع الكنائس. ب  نا وأحب  نا كنيست  م  خد  و  "اجلهاد احلسن ناد  جاه  " اومع  معكم،  ت  عمل  معكم، و 
ر القيامة ا نو لذي ما زال يصارع املوت والكراهية منتظر  ايف جمتمعنا سة نا آالم املدينة املقد  ل  ح   امع  و 

 وزمن الكرامة والعدل والسلم. 
 بنعمته،نا اهلل د  شد   ولكنعلى أحد.  ىة ال ختفبشدّ  هذه السنوات املاضيةيف  ،نار  مر  

 نا. نا ورسالت  نا مسريت  ع  تاب   ف
 قداسة، وإىل اهاح لين إيّ عيد الرسالة إىل اهلل الذي أ  واآلن  .انا مع  ر  ب   ص   يف احملنةو ا، نا مع  ي  صل  

 . بينا البابا فرنسيسأ
كم كر  شمن لطفه وبشفاعة صلواتكم. أ ،من نعمإيّاه ما منحين  أشكر اهلل على كل  أبدأ ف

 صلواتكم لكم أشكر .ة السنوات املاضيةدّ ا لكم مخادم  و  اأخ  و ا قبو ي راعي  ستقبا ي و ا المجيع  
 كل  ومعكم   ،ةالبطريركيّ اء يف نا األعزّ كهنت    ،جهودكم أنتم ر كل  أقد  شكر و أ وتعاونكم.تكم وحمب  



وهنا أشري  .قومّياهتاو مبختلف لغاهتا  الرعايا معناخدمت الرهبنات اليت  من كلّ  ةيف األبرشيّ كهنة ال
  باجلماعة الناطقة باللغة العربيّة.وأشيد 

 تضحياهتال ،ساهتامؤس   ، بكلّ سةالرهبنات وعلى رأسها حراسة األرض املقدّ  أشكر كل  
يف الرعايا واملدارس ومجيع  من قبل اجلميعاجلهود املبذولة  ر كل  قدّ أشكر و أ. الكثرية وخدماهتا

 . ةة واالجتماعيّ سات التعليميّ املؤس  
ة ومجاعات الصلة. وأبتهل إىل اهلل أن ركات الرسوليّ واحل اء،املؤمنني األعزّ وأشكر  يأحي  

 . ةوحمبّ  ل منكم، ويزيدكم نعمةوأن يتقب   احيفظكم مجيع  
ه نا بركت  اهلل أن مينح   لت  أوس وخدمت   ت  ي  صل   مجيع اأجلكم  من. نا نعمل جملده تعاىلكل  

  .ما يشاء اهلل  ي أن أخدمقدر باخلدمة الصلة ويف يف  سأستمر  كم نا برحته. ومن أجل  ويشمل  
 يد العون.  ي  هو د  م  لي   وأ ه  م  ألخد  ي من أرسله اهلل على طريق كل  ا  أخري  أشكر 

ة فرسان القرب ومجعيّ ة ات الكاثوليكيّ األبرشيّ  يت كلّ وال أنسى يف شكري وتقديري وحمبّ 
 وكلّ ، ةجملس رؤساء الكنائس الكاثوليكيّ وكذلك  .انالرسالة مع تاليت حليف العامل  املقدس

رق شال ةيف البلدان العربّية، وجملس بطارك وجملس األساقفة اللتني ،يف األرض املقّدسةكنائس ال
، وأن نكون ا مشيئة اهلل علينام مع  حاولنا أن نتم   فقد وليك، وجملس كنائس الشرق األوسط.ثالكا
  "."بالروح واحلقّ وساجدين أمامه  صادقنيا مؤمنني مجيع  

ومؤس سة ، بوارديمرمي  الراهبة الكرملّية ،ني  الذي فر حنا بنعمة تقديس الراهبت    هللانشكر 
سرتافق نا و ها. في ت  م ة الفرتة اليت خدم  احلدث ق  هذا ماري ألفونسني غطاس. كان  ،راهبات الورديّة

 نا حنو امللكوت. يف سري   ومثال فضائلهما هماشفاعت  
 

 ،املؤمننيو راهبات الو  رهبانالو  اءإىل كهنيت األعزّ 
صليت سوف تبقى مع صلواتكم،  ن  لكو  االستقالة. سن   بلغت   وقد عكمودّ أنا اآلن أ

ة صيّ و هي للجميع، يت وصي  تنا. أحناء أبرشيّ  يف كلّ ه"، النهار وحرّ  ل  ق  ث  ون يف حل "وأنتم مستمر  
. ويف سنة مجيع الناسوا أن حتب  و  ابعضكم بعض   حيب   أن ،آالمه وموتهة عشيّ د املسيح لرسله السيّ 

 . ابعضنا بعض  حنن أيض ا  نرحم  ف"، ونرح  للرحاء فإهنم ي   طوىب "مته: كل أيض ار نتذك   هذه الرحة
يف شخص  ،دودةحمة دّ تنا ملبطريركي    له يفل  رسل إلينا ممث  نسيس أن يشاء قداسة البابا فر 

 هومن مهام   .سة السابقاملقدّ  يباال، حارس األراضاهو األب بيريباتيستا بيتسالذي ، ر الرسو يّ املدب  
ا وحاجاهت   نات  انا وأبرشيّ بأوجاع أرض   عاملم األب بيريباتيستا و  .البطريرك اجلديد تعينيلاد اإلعد املتعّددة



سات الفرنسسكانية يف حراسة يف فرتة رئاسته للرهبان واملؤسّ  عشرة سنة يتثناة ه مدّ من خلل خدمت  
 .سةاألراضي املقدّ 
. روي ة  حبكمة و  نفك ر فيهاو  ها،نتوّقف عند ،ا تثري فينا تساؤالت كثريةنعيش ظروف  إن نا 

  .تفاؤل ورجاءبىل األمام ونبقى مت حدين وناظرين إ
هم د  يجد  ف ،ىل آخر: "تعالوا على حدة"إ تلميذه من حني  لقول يد املسيح كان السيّ 

ن عا الوا على حدة، بعيد  ا: تعول لنقا ويد املسيح حنن أيض  واليوم يدعونا السيّ  .تعليمهبيهم قو  يو 
لنا  د  ع  ون   اونراجع أنفسنا ونشّجع بعضنا بعض   ر أمامه تعاىلي ونفكّ لنصلّ  ،ضوضاء اهلموم واآلراء

 ة.ا على صخر اإلميان واحملبّ س  ا مؤس   راسخ  مستقبل  
تنا: تعالوا على حدة، للصلة ة األوىل اليت يقول اهلل ألبرشي  املرّ  هيه ليست هذلمون أن تع
جديدة سة حبرب أرضنا املقدّ ت ابت ل يإثر وفاة البطريرك لويس برلسينا،  ،1947عام  ففيواملراجعة. 

 القاصد الرسو يّ ر معنا وخيدم معنا، هو ا ليفك  رسولي   ار  مدب   إّذاك أرسل اهلل لنا  وقد .فيها ت  ب  نش
 أيض ا اليوم. و 1949 البطريرك ألربتو غوري عام ينيتع حىت ت   ،(Gustave Testa) غوستاف ت ستا

ما زالت هي  1948احملنة اليت بدأت عام  نا يعلم أنّ وكل   تتكر ر دعوة اهلل نفس ها: تعالوا على حدة.
ة شعوبنا يف طلبها وحنن اليوم حنمل مسؤوليّ  ا حىت يومنا هذا.وتفاعلهت   هاها وخطر  شر   م  هي بل تفاق  

 للعدل والسلم. 
اليوم إمنا هو يدعونا صفوفنا. بني كة من تنا اهلل بنعمته وأرسل لنا بطار ثب   ،األثناء تلك ويف

بالشدائد الكثرية، واليت أصبحت   الطريق اليت ما زالت حمفوفة  ف والصلة حىت نتبني  ىل التوق  إ
يف و  بد ل من نفسه،ي   نما يلزم أا ن  مواحد  كل    بد لا، في  مجيع  من قبلنا  ةيّ ة وجدّ صلة وه  تستدعي 

كنيستنا اه  جتاتنا ا قادرين على حل مسؤوليّ نبقى مع  لو  ،ةا لألبرشيّ ليبقى أمين   ،متهوخدحياته 
نا تنابطريركيّ و   إلينا. ل  ب مبن أرس  نرحّ ته مبحبّ و  ،نستقبل نعمتها. لن هادأر  انشكر اهلل مل .وأرض 

ف ا حنتاج إىل فرتة توق  حنن أيض  كذلك كنائسنا. ،  اليوم نا ومنطقتنابلد يف ثل الوضع العامّ م  
له منه تعاىل ومن ، نتقب  هللااه منحنا إيّ  زمن نعمةهذا  .ةة ومجاعيّ شخصيّ  ومراجعة ووحدة ريفكتو 
أتى اجلديد، الذي  ر الرسو يّ دب  املشخص . نستقبل نعمة اهلل، يف اجلامعةة الكاثوليكيّ نا الكنيسة أم  
لتعاون باة. تنا البطريركيّ يّ سة وأبرشورؤانا للمستقبل يف أرضنا املقدّ  نامعنا ويرافقنا يف تفكري  ي  يصل  ل

 ةة وخطو هو يف نظر اهلل نعمإمنا خطوة إىل الوراء أو بدا لنا مفاجأة ق املعجزات. ما نحق  سة واحملبّ 
ري ممكن لدى اهلل"، على أن غإىل األمام واستمرار ملرحلة اخلدمة اجلديدة اليت بدأنا هبا. "وليس أمر 

"إن  أِب  م ا ي  ز ال  نه وتعاىل، حبسب قول يسوع املسيح: لني بعملنا عمل اهلل سبحانكون حنن مكم  



فة على طوة إىل األمام متوقّ خلفاوحنن مع اهلل نعمل. ". (17: 5ي عم ل ، و أ ن ا أ عم ل  أ يض ا" )يوحنا 
  الكثري الكثري.مّنا بعمل اهلل نفسه، وهذا يقتضي ة خدمتنا وختطيطنا ورؤانا املستقبليّ ربط 

تعاوننا على فة بيننا؟ إقامته بيننا وصلته معنا متوق   ر الرسو يّ ة املدبّ ما مدّ قد يسأل البعض 
 إنو بذلنا اجلهد الذي جيب أن نبذله،  ن  إ   نصبو إليه. حنن نصنع ما بعضنا لبعضتنا حمب  على معه و 

ن نسري ة، وقادرون على أحنن قادرون على احملبّ  بنعمته تعاىل،و . نا كما يريد اهلل لنا أن حنبّ ب  أحب  
ف على مر متوقّ األفا إىل األمام. الكنيسة اجلامعة، أي أن خنطو دائم   ةومشيئ مشيئته تعاىل حبسب

نا أحب  "على مثال املسيح الذي واخلدمة ة عيش احملبّ  وازمتتلأرجو أن  .هنوتناكهلل ولمانتنا أو  تناحمب  
. بكل  معانيه ومتطل بات ه فقر اإلجنيليّ ال روح     مع املسيح الفقري نلتزم أيض او  .نفسه من أجلنا" لوبذ

 . والتواضع "ى يف الضعفتتجل  "نصبح شهود ا لقدرة اهلل اليت  كذلك
احلنون  نا مرمي البتول، فهي األمّ أم   ي  أترككم بني يد   .بصليتمنكم ا وسأبقى قريب   أنا مغادرم 

جلامعة اليوم، وترافقنا حنن يف رافق الكنيسة اتاليت رافقت يسوع ابنها والرسل من بعده، وهي اليت 
كم د  وأسأله أن يزي ،صنا يسوع املسيحوخمل   نا وإهلنارب   ي  بني يد  يف مجيع رعايانا. أترككم و أرضها 

  وا من أجلي.وصل  يف سلم املسيح. ثابتني و ني مطمئنّ  نواكو . تهيف حمبّ  ثب تكموينعمة على  نعمة  
 ب واالبن والروح القدس. آمني.شيء، اآل وليبارككم اهلل القادر على كلّ 
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